
 

 

Philips 7000 series
Blu-ray/DVD плейър

CinemaPerfect HD
3D възпроизвеждане
Net TV

BDP7600
Работни показатели и стил, 

абсолютно изключителен
Кристално ясният HD образ и 3D възпроизвеждането на Blu-ray DVD плейъра Philips BDP7600 

ви дават чудесно филмово изживяване. Този плейър ви дава съвършеното възпроизвеждане, а 

също и връзка с любимите ви уеб сайтове - на телевизионния екран, чрез Net TV.

Виждате повече
• CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
• Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
• Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор
• DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност

Чувате повече
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
• 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване

Забавлявате се повече
• Вграден WiFi-n за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
• USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
• Свързване чрез USB клавиатура за лесно разглеждане в Net TV и интернет.



 CinemaPerfect HD

Блокът за обработка на картината, 
CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов 
стандарт във възпроизвеждането на видео с 
ясен и рязък образ. Тази интелигентна 
технология намалява шума и увеличава 
рязкостта на образа, за да ви даде 
видеоизображения с по-добро качество от 
това, с което сте свикнали. 
Шумопотискането и свръхмащабирането 
намаляват шума, който се появява при 
компресиране на видео в MPEG формат. 
Подобрената обработка на цветовете ви 
дава резки и дълбоки образи на екрана.

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray 
дискове

Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, 
създавайки в собствения ви дом 
вълнуващото и реалистично усещане като в 
киносалон. Отделните изображения за 
лявото и дясното око са записани с 
качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на 
екрана с висока скорост. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 

гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност.

Net TV

Изпитайте богата селекция от онлайн 
услуги с Net TV. Радвайте се на филми, 
картини, развлечения и друго онлайн 
съдържание директно на телевизора си чрез 
плейъра на Blu-ray дискове на Philips когато 
поискате. Просто свържете плейъра 
директно с домашната мрежа чрез кабелна 
или безжична връзка, след което 
навигирайте и избирайте какво да гледате с 
дистанционното управление. Менюто на 
Philips ви дава достъп до популярни услуги 
на Net TV, пригодени за екрана на 
телевизора.

WiFi-n

WiFi-n, известен и като IEEE 802.11n, е 
новият стандарт за безжични мрежи. Той 
включва много нови опции с цел 
подобряване качеството на безжичната 
връзка, по-висока скорост и по-широк 
обхват в сравнение с предишните WiFi 
стандарти. Освен това WiFi-n предлага 
двупосочна съвместимост, което позволява 

на този плейър да предава към и да приема 
от маршрутизатори, работещи с по-старите 
WiFi стандарти.

DLNA мрежова връзка

DLNA мрежовата връзка предоставя лесен 
достъп до лични снимки, музика, 
видеоклипове или филми на компютър или в 
домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) 
връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че 
продуктите, сертифицирани за DLNA, ще 
работят без проблеми заедно. Като 
свържете плейъра на Blu-ray дискове с 
домашната си мрежа, ще имате достъп до 
информация от всички сертифицирани за 
DLNA устройства. Можете да получите 
достъп до цял свят от развлечения само с 
едно натискане на бутон с интуитивния 
потребителски интерфейс, проектиран за 
лесно придвижване.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Картина/дисплей
• Авангардна технология за обработка на видео 
сигнала: CinemaPerfect HD

• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Подобрение на картината: Адаптивно 
подобрение според съдържанието, Динамично 
подобрение на контраста, Подобряване на 
цветовете, Шумопотискане, Премащабиране на 
видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), 
Прогресивно сканиране, Забавяне на 
движението 3/2-2/2

• Съотношение на размерите на картината: 21:9, 
16:9, 4:3

• Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 
150 MHz

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-

ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/
CD-RW, USB флаш устройство

• Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, 
H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, 
XviD, WMV

• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене 
напред/назад, Бавно напред, Подновяване след 
стоп, Пропускане, Дисково меню, Повторение, 
A-B повторение, Мащабиране, Ъгъл

• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color

Звук
• Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

192 kHz

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 

MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство
• Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, 

AAC (многоканално), MP3, WMA, PCM

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: HD разделителна 
способност, Слайдшоу, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, Завъртане, 
Мащабиране

Възможности за свързване
• Задни конектори: HDMI изход, Цифров 
оптичен изход, Цифров коаксиален изход, 
Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов 
изход за звук ляв/десен, Ethernet, Слот за карти 
SD/SDHC, Аналогов изход за 5.1-канален звук

• Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
• Мрежови връзки: Вграден WiFi, 802.11 b/g/n
• PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 
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Удобство
• Онлайн услуги: Net TV
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Надстройка на фърмуер онлайн, Фърмуер, 
надстройван през USB

• BD-Live (Profile 2.0)
• Лесна употреба: Сензорни бутони за 
управление

• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Режим на готовност с едно 
докосване

• Защита за деца: Родителски контрол
• Езици на екранното меню: български, френски, 
немски, италиански, испански, холандски, 
шведски, португалски, датски, фински, 
Полиране, турски, норвежки, чешки, гръцки, 
унгарски, румънски, словашки

Екологични спецификации
• Сертифициран екологичен продукт

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: CD-R (Ръководство за 
потребителя), Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип 
AAA

• Ръководство за потребителя: български, 
френски, немски, италиански, испански, 
холандски, португалски, гръцки, шведски, 
фински, Полиране, турски, чешки, унгарски, 
словашки, датски, норвежки, румънски

Power
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Потребявана електроенергия: 15 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,15 W

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 43 x 236 мм
• Тегло на изделието: 2 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

495 x 99 x 327 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,6 кг
•
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